
Lyžařský výcvik naší školy 

  

K zimě patří lyžování a ke školním létům lyžařský výcvik, a tak se žáci 7. a 8. ročníku 

vypravili na lyžařský kurz do Hynčic pod Sušinou, kde jsme byli ubytováni v příjemném 

prostředí Chaty Spartak.  

Jelikož s námi nebylo první den počítáno na oběd (byli jsme z domova vzorně vybaveni 

řízky) a ubytováni jsme měli být až odpoledne, nic nám nebránilo v tom, vydat se ihned na 

sjezdovku, zakoupit permanentky a otestovat svou lyžařskou a snowboardovou formu i kvality 

zdejšího sněhu. Počáteční kontakt s realitou (a gravitačními zákony) nemusel být pro každého 

snadný, ale rychle jsme se přizpůsobili a záhy už vše lítalo a jezdilo jako na drátkách.  

Jakkoliv meteorologové slibovali krásné slunečné počasí, ani druhý den pobytu ani 

žádný jiný (vyjma pár hodin, kdy jsme urychleně pořídili několik propagačních snímků na 

památku) se nám slunce na dlouho neukázalo.   

Třetí den bývá nejen dle slov protagonistů filmu Sněženky a machři kritický, a tak jsme 

všechny žáky opakovaně vyzývali ke zvýšené opatrnosti na sjezdovce. Naše obavy se ale 

naštěstí ukázaly jako neopodstatněné. Odpolední část výcviku byla věnována pěšímu výletu 

po okolí.  

Předposlední den výcviku patřil lyžařským závodům ve slalomu. Zmínka o závodech 

probudila ve všech žácích soutěžního ducha – každý pracoval na vlastní formě, aby získal co 

nejlepší čas. Závodníci svištěli, co jim síly a fyzikální zákony umožnily, vítr fičel kolem uší, sníh 

odletoval od skluznic a časomíra běžela. Večer proběhlo vyhlášení nejrychlejších lyžařů a 

snowboarďáků.  

Lyžování a jízdu na snowboardu jsme tedy zvládli všichni, a co se zábavy týče, tak o tu 

bylo také postaráno. Každý den byl večerní program a jako na správném „lyžáku“ žáci 

nezapomněli po večerech cestovat do jiných pokojů. Nicméně dozor na chodbách byl natolik 

dokonalý, že se jim úprk snad málokdy povedl. 

 Uteklo to jako voda a byl tu poslední den. Ráno jsme provedli úklid, předali pokoje a 

vyjeli na sjezdovku na dopolední lyžování a poté hurá domů. 

 

Konec dobrý, všechno dobré – a příště se budeme zase těšit s dalším lyžařským kurzem!  

 

Za účastníky LVK – Mgr. Jitka Odehnalová 

 

                                            

 


